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У ТОКУ ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА НА ПОДРУЧЈУ САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 

Директор Сипе Горан Зубац напомиње да постоје одређени предмети у којима су Сипа и 

Тужилаштво БиХ дјеловали као "уигран тим" и када су добро сарађивали, па су ти предмети 

дали конкретне резултате, али, са друге стране, постоје предмети у којима су на одређени 

начин супротстављене стране...Приредио: Невенко ЕРИЋ  

 

САРАЈЕВО, 29. ЈАНУАРА /СРНА/ - У Агенцији за истраге и заштиту /Сипа/ БиХ формирана је 

Оперативна радна група која ради на истраживању ратних злочина на подручју Сарајевског 

кантона, која располаже оперативним сазнањима о жртвама, извршиоцима ратних злочина и 

њиховим налогодавцима, наглашава у интервјуу Срни директор Сипе Горан Зубац.  

 

Зубац прецизира да Оперативна група првенствено ради на криминалистичко-обавјештајном 

истраживању одређених догађаја који су у вези са ратним дешавањима на простору Кантона 

Сарајево у периоду од 1992. до 1995. године, а који нису у довољној мјери обавјештајно 

истражени.  

 

Он наглашава да је ова група активно почела са радом, те да се у наредном периоду могу 

очекивати конкретни резултати и додаје да је о њеним активностима и приоритетним задацима 

информисано и Тужилаштво БиХ.  

 

Зубац није у потпуности задовољни истрагама ратних злочина, иако је тужилаштвима у БиХ 

достављено 88 извјештаја о почињеном кривичном дјелу ратних злочина и 515 извјештаја о 

предузетим мјерама и радњама, а пријављено је 145 лица. У свим овим областима постигнути 

су бољи резултати у 2013. у односу на 2012. годину.  

 

Слободе је лишено 49 лица осумњичених да су починили ратне злочине у БиХ, што је за 29 или 

145 одсто више у односу на 2012. годину, када је ухапшено 20 лица  

 

"Тужилац је тај који покреће и води истрагу, али истрагу треба водити по принципу 

професионализма, самосталности, независности, непристрасности и другим начелима како би 

било обезбијеђено да сви грађани буду једнаки пред законом. Да би био валоризован рад Сипе 

и створена јасна слика о њеним активностима и напорима у борби против свих видова 

криминала, адекватан одговор морају дати Тужилаштво БиХ и Суд БиХ", истиче Зубац.  

 

Према његовим ријечима, посао се не завршава полицијским активностима и подношењем 

извјештаја против починилаца, јер борба против свих видова криминала мора бити настављена 

провођењем активности тужилаштава и судова. "Само заједничким радом могу се постићи 

потпуни резултати", оцјењује Зубац.  

 

Зубац истиче да му се, откако је први човјек Сипе, никада није десило да му је неко посредно 

или непосредно сугерисао, поручио или затражио да не проводи неку активност.  

 

"Мислим да је свима јасно да то неће проћи у овој агенцији. Законом је дефинисано да је Сипа 

оперативно самостална агенција. Ми имамо јасан систем командовања и руковођења тако да не 

постоји особа која може командовати и руководити ван система Сипе", појаснио је Зубац.  

 



Такође, каже он, у периоду од када обавља дужност директора Сипе, није било примједби на 

рад њених припадника, односно није евидентирано да су прекорачили своја овлаштења или да 

су свједоке у случајевима ратних злочина пријетњом и силом присиљавали да дају лажне 

изјаве.  

 

Зубац напомиње да постоје одређени предмети у којима су Сипа и Тужилаштво БиХ дјеловали 

као "уигран тим" и када су добро сарађивали, па су ти предмети дали конкретне резултате, 

али, са друге стране, постоје предмети у којима су на одређени начин супротстављене стране.  

 

Као примјере сарадње Зубац наводи предмете "Лутка" и "Карго" - Зијад Турковић и други, 

којима су Сипа и Тужилаштво успјели доказати постојање злочиначке организације која је на 

простору БиХ извршила најтежа кривична дјела. Он истиче да није задовољан процесуирањем 

предмета из области финансијског криминала, односно предмета коруптивне природе.  

 

"Сипа је доставила Тужилаштву БиХ већи број извјештаја који се односе на ова кривична дјела, 

а у процесуирању кривичних дјела корупције не видимо јасне резултате ни ми, ни грађани. 

Напретка у борби против корупције неће бити уколико све институције БиХ не буду дале свој 

максимум", наглашава Зубац.  

 

Директор Сипе напомиње да је у оквиру рада на предмету "Лутка" до сада расвијетљено 13 

убистава. "Искристализован је одређени број обавјештајних података, чињеница и доказа на 

основу којих је формиран нови предмет кодног назива 'Лутка 2'. То значи да Сипа неће стати 

док не дође до посљедњих налогодаваца, а резултати ће бити спектакуларни", најављује 

Зубац, оцјењујући да акцијом "Лутка" задат јак ударац организованом криминалу на подручју 

БиХ.  

 

Он наводи да судски поступак у предмету "Зијад Турковића и други" и поступци који ће 

услиједити за главне актере у предмету "Лутка" сигурно демотивишу потенцијалне починиоце 

кривичних дјела и порука су грађанима да "владавина закона живи у БиХ и да агенције за 

провођење закона ефикасно раде свој посао".  

 

Зубац подсјећа да су идентификовани звршиоци и комплетна структура злочиначке 

организације Дарка Елеза, Ђорђа Ждрала и Насера Кељмендија. У предмету "Карго" - Зијад 

Турковић и други, доказано је постојање злочиначке организације, која је на простору БиХ 

извршила најтежа кривична дјела, за шта је Суд БиХ оптуженим у првостепеном поступку 

изрекао затвотрску казну од укупно 124 године и шест мјесеци.  

 

Насер Кељменди има статус првоосумњиченог у предмету "Лутка", напомињ" Зубац и појашава 

да се у вријеме претреса једноставно није нашао на адреси становања. Према сазнањима Сипе, 

он је много раније напустио БиХ и није ријеч о дојави уочи хапшења.  

 

Директор Сипе у интервјуу Срни истиче да и даље трају и активности у предмету "Бос", те да се 

остварује интензивна међународна полицијска сарадња путем СЕЛЕЦА и других механизама 

међународне сарадње, а као успјешне, он наводи и акције "Панама" и "Мастер".  

 

Зубац сматра да су у прошлој години остварени веома добри резулати који су по свим 

параметрима већи од оних из 2012. године - Сипа је лишила слободе 241 лице, што је за 42 

одсто више у односу на 2012. годину када је ухапсила 170 лица. Извршила је 374 претреса, што 

је за 14 одсто више у односу на 329 у 2012. години. Провела је 66 оперативних акција, што је 

за 20 одсот више у односу на 55 у 2012. години, наводи Зубац.  



 

Он најављује усвајање новог Правилника о унутрашњој организацији Сипе који ће донијети 

позитивне промјене у смислу организационе структуре Агенције и учинити је још ефикаснијом и 

функционалнијом. "Мој циљ је профилисање најбољих истражилаца на најодговорнија мјеста, 

те стварање амбијента у којем ће сви имати прилику да се максимално искажу", појашњава 

Зубац.  

 

Посебна пажња биће посвећена обучавању службеника Сипе у БиХ и иностранству, те усвајању 

најбољих свјетских пракси из области безбједности, с посебним акцентом на уско 

специјализовање истражилаца за одређене области, те додатно материјално-техничко 

опремање Сипе, што би рад Агенције трбало да подигне на још већи ниво. /крај/нт/фото 


